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1. Samostatné zhodnocení hlavní činnosti, ze kterého bude patrný rozsah služeb 

poskytnutých veřejnosti v hodnoceném roce a zájem o tyto služby (např. počty 

představení, počty premiér, počty diváků nebo návštěvníků, výstavy, prezentační a jiné 

akce pořádané pro návštěvníky apod.) a srovnání s rokem předchozím. 

 

Botanická zahrada zajišťuje každodenně přístupné expozice, obsahující také 

nejrozsáhlejší skleníkový komplex přístupný veřejnosti na území ČR. V roce 2013 ji 

navštívilo 47 232 osob, tj. o 6% méně než v r. 2012. Tento mírný pokles nepochybně souvisí s 

povodněmi působícími po celý červen: Povodeň v České republice 2013 probíhala ve třech 

navazujících vlnách. První od 29. května do 5. června, druhá přišla od 10. června do 12. 

června a třetí vlna od 24. června do 27. června 2013.  Omezující vliv měl také podstatně 

zhoršený přístup k BZ po celou turistickou sezónu, protože ulice směřující ke vchodu BZ byla 

úplně rekonstruována. Bezbariérový přístup byl zcela nemožný (obr. 1).  

 

 

Obr. 1.- Jediný možný přístup ke vchodu BZ, zůstal takto, anebo i více ztížený přes celé léto i podzim 2013. 

 

Přesto lze návštěvnost považovat za velmi uspokojivou, alespoň dle porovnání 

výdělku z návštěvnosti s celkovými náklady u BZ Liberec a druhé v tomto směru 

nejvýkonnější botanické zahrady na území ČR (obr. 2).    
 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/29._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
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Obr. 2.- Míra soběstačnosti v provozních prostředcích, daná poměrem mezi vlastním výdělkem a příspěvkem od 

zřizovatele u dvou předních BZ v České republice dle údajů pro rok 2013. 

 

Marketingová aktivita BZ byla založena na výlepu plakátů ve 4 městech, pořadech 

natáčených pro televizní stanice i rozhlas, inzerci v tisku v ČR i Polsku, nepřetržité řadě 

aktualit z BZ na internetu, propagovala nás i tisíci studentů shlédnutá výstava instalovaná na 

České zemědělské univerzitě v Praze aj. (obr. 3).  

 

 

Obr. 3.- Velký zájem o vernisáž výstavy pořádané BZ Liberec na České zemědělské univerzitě v Praze od ledna 

2013. Zúčastnily se význačné osobnosti Univerzity.  

 

V BZ samotné sice proběhla tradiční výstava Bonsají a suiseki, ale větší počet výstav 

nebylo možné pro nutnost extrémních úsporných opatření na materiálních nákladech pořídit. 



 4 

Nicméně, díky sponzorství firmy A.S.A Liberec se podařilo rozšířit trvalé expozice o 

vynikající ukázku paleobotanických objektů, provázených naučným panelem. Realizace k 

tomu potřebné vitríny se ujal akademický sochař Jan Novotný z Prahy (již dvakrát 

nominovaný na Českého lva za výtvarnou činnost pro film). Tímto způsobem byl výrazně 

zhodnocen jeden z nejatraktivnějších pavilonů, zvaný "Pravěk".  

Expozice Botanické zahrady byly také v r. 2013 nominovány (v početné konkurenci) 

na prestižní celostátní cenu "Mosty", udělovanou Národní radou osob se zdravotním 

postižením ČR. Toto uznání bylo potvrzeno příslušným certifikátem (obr. 4). 

 

 

 

Obr. 4.- Certifikát k nominaci na výroční cenu Mosty pro rok 2013, převzatý na slavnosti konané v Praze dne 20. 

března 2014 pod patronátem a za osobní přítomnosti Její excelence L. Klausové.   

 

Internetové stránky BZ jsou po odborné i grafické stránce velice náročným projektem. 

Jejich sledovanost a význam stále stoupají. Jednoznačným jejich ohodnocením je prestižní 

zařazení mezi stránky vybrané pro archivaci Národní knihovnou ČR. Tato knihovna popisuje 

vybrané stránky takto: " Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro 

svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem 

dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových 

stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. 

Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR." (Citováno z 

http://www.webarchiv.cz/konspekt/
http://www.webarchiv.cz/vyhledej/
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oficiálních stránek NK ČR.) BZ má smluvně dané oprávnění užívat na svých stránkách 

příslušné logo, propojené s uvedeným sdělením na stránkách NK (obr. 5). 

 

 

 

Obr. 5.- Prestižní označení, k jehož užití získala Botanická zahrada Liberec pro svoje oficiální stránky oprávnění 

od 1. října 2013.  

 

Bez jakýchkoli nároků na finanční podíl ze strany BZ byla vydána odborná publikace 

"Tučnice česká. Studie kriticky ohroženého druhu se zřetelem na možnost jeho záchrany." 

Bylo to možné díky poskytnutí rukopisu (autorských práv) ředitele BZ zdarma a sponzorské 

výrobě 200 číslovaných exemplářů. Vzhledem k udělení ISBN je tato publikace povinně ve 

fondu všech význačných knihoven ČR. Několik z nich zaslalo do BZ zvláštní poděkování, 

což má jistě význam pro vlastní poslání BZ, konkurenční postavení i její marketing. Tím 

způsobem je také naplňován jeden z hlavních úkolů BZ dle zřizovací listiny (kap. III, odst 1 a 

2b).  

Dne 13. listopadu byla slavnostním způsobem zahájena výstavba nového pavilonu 

"Leknínovité", který bude obsahovat největší bazén v expozicích botanických zahrad ČR. To 

má strategický, konkurenční význam do budoucna, spočívající ve zvýšení atraktivity BZ. 

Protože pavilon bude také vybaven audiovizuálním informačním zařízením, bude také dále 

zlepšena didaktická funkce BZ. Financování akce probíhá v rámci IPRM.  

 

Nerad přiznávám také důsledky příliš omezeného příspěvku na provoz BZ, k nimž 

vedla podniknutá úsporná opatření: 

 

 Údržbáři dělali výškové práce, jež by jinak měly být zajištěny odbornými 

firmami, čímž existovalo riziko těžkých úrazů. 

 Zahradníci neměli řádné vybavení pracovními pomůckami a jejich pracovní 

obuv i oděv vykazovaly známky zchátralosti a extrémního opotřebení. Obuv 

představuje na kluzkých podlahách a na schůdcích při práci v mokrém 
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skleníkovém prostředí důležitý prvek v bezpečnosti práce. Zaměstnanci mají 

na toto pracovní vybavení nárok. 

 Poprvé od r. 1956 nebyl vydán Index seminum, tj. BZ se vyřadila z 

mezinárodní sítě pro výměnu semen a sortimentu rostlin. Nebylo totiž ani na 

poštovné k zasílání semen do zahraničí, výměnou za jiný sortiment. Kredit BZ 

Liberec byl vážně poškozen, ve světové síti BZ se dostává do druhořadé 

kategorie. 

 Pro neprovedení údržby a povinné revize tlakového zařízení (kompresoru) byl 

z činnosti vyřazen systém pro mlžení skleníků, jenž má zásadní vliv na životní 

podmínky rostlin v expozicích i zázemí BZ. Drahá technologie je odsouzena k 

nepoužívání a péče o vzácné sbírky je ztížena.  

 Do výstavního sálu teče střechou, která mohla být opravena jen z poloviny, na 

další opravy nebyly prostředky. V sále je přitom připravena výstava k otevření 

v r. 2014. 

 Stará pohledová skla v expozicích jsou po mnoha letech v agresivním prostředí 

zkorodovaná (tzv. osleplá) a zohyzďují dojem při prohlídce. Neudržovanost se 

stala nápadnou a komfort pro návštěvníky je zhoršen. 

 

Čelit daným více než skromným podmínkám jsem se jako řídící pracovník BZ 

pokoušel také aktivně. Posuzování dostupných možností grantů dopadlo tak, že šlo buď o 

záležitosti nedostatečně účelné z hlediska úkolů BZ, anebo o odborné granty příliš zavazující 

z hlediska časové náročnosti a v podmínkách BZ neproveditelné. Některé granty měly 

omezení na subjekty, mezi něž BZ jako příspěvková organizace města nepatřila. Podobné 

zkušenosti o malé efektivitě grantů mi byly sděleny také z dalších botanických zahrad v ČR. 

K dalším aktivním akcím patřil projekt na širší využití vlastních vodních zdrojů v BZ, 

neboť voda z městského vodovodu je velmi drahá: Vodní systém v alpinu BZ, jehož provozní 

ztráty vody byly dosud hrazeny z městského vodovodu, byl od podzimu 2013 napojen na 

nově vymyšlené a realizované vedení z dosud jen nárazově využívané třetí studny v BZ. 

Očekávané úspory se budou projevovat v řádu tisíců Kč ročně. Akce byla provedena 

svépomocí, s velmi malými materiálními náklady. 

Hospodaření r. 2013 skončilo schodkem 104 tis. Kč. Poměr mezi příspěvkem a 

vlastními tržbami je ovšem, jak jsem ověřil přímými dotazy, jiný než u všech ostatních 

botanických zahrad v ČR, a sice nepříznivě pro BZ Liberec. (Podíl příspěvku zřizovatele na 

celkových provozních nákladech je v případě BZ Liberec podstatně menší než všude jinde.) V 

tak nevýhodně daných existenčních podmínkách přitom paradoxně máme naplňovat zadání 

zřizovací listiny: Mimo jiné se tam stanoví, že organizace "má za úkol zachovat pozici 

přední instituce svého druhu v České republice ...."  
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2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků. 

 

Finance na údržbu (účet 511) podléhaly, tak jako i jiné položky rozpočtu, restrikci. 

Byly v plánu rozpočtu stanoveny jen na 150 tisíc Kč, což při údržbě stárnoucího (již 13-15 let 

provozovaného) technologického celku skleníkových expozic v hodnotě 165 milionů (!) je 

pochopitelně žalostně málo. Po posílení příspěvku o 9% (viz tab. 1) jsem přistoupil k opravám 

ve zvýšeném, avšak stále nepostačující rozsahu a účet č. 511 byl proto čerpán na 211,3%.  

 

Zvláště významné položky byly v roce 2013 uhrazeny za: 

 oprava části střech administrativní budovy s výstavním sálem, 93 tis., firma 

DOFI. 

 oprava automatiky pro větrání skleníkového pavilonu I, 72 tis., firma 

WARMNIS  

 oprava automatiky pro větrání skleníkového pavilonu A, 62 tis., firma 

WARMNIS  

 oprava plynového kotle, 13 tis., firma SEGAS OIL.  

 

Dále z účtu 511 bylo hrazeno 19 drobnějších oprav za ceny pod 10 tis. Kč.  

 

 

3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků (např. ze státního rozpočtu, 

popř. z výtěžků benefičních akcí, apod.) 

 

Finanční dar firmy .A.S.A. Liberec 150 tis. (účtováno přes fond rezervní, tab. 4) byl 

přijat po souhlasu zřizovatele ze dne 31. 5. 2013 (dopis čj. CJ MML 082562/13). Byl 

vyčerpán na přípravné práce na výstavě "Kuba – maličký kontinent" (bude otevřena v sezóně 

2014), na adjustaci výstavy o biotopech masožravých rostlin (k vystavení též v r. 2014) a na 

speciální vitrínu pro trvalé expozice. Donátor financí výsledek překontroloval a schválil.  

 

4. Komentář k daňovým povinnostem organizace. 

 

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob zpracovala jako v minulých letech 

firma KODAP s. r. o. Liberec na základě dodaných příslušných výkazů a přehledů. Za rok 

2013 nevznikla BZ žádná daňová povinnost. 

 

 

5. Vyplnění předepsaných tabulek č. 1 - 6 (včetně nezbytného komentáře).  
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K tabulkám č. 1 a 2: 

Účet 501 (spotřeba materiálu) byl čerpán na 267 %, při plánu 160 tis. Kč. Tato položka ovšem 

nebyla ani poloviční ve srovnání s rokem 2012, což byl důsledek příspěvku na provoz 

jsoucího mimo teoretické možnosti při charakteru provozu BZ. Po mírném narovnání 

tohoto stavu dodatečným rozpočtovým opatřením na úroveň 10 900 tis. (viz tab. 1) 

byla činěna opatření ke zmírnění následků materiální vyčerpanosti BZ v důsledku 

přílišné šetřivosti z minulých let. Z faktur vypisuji relativně velké položky: chemické 

prostředky na ochranu rostlin proti škůdcům 28 987 Kč; krmiva a vitaminové 

přípravky pro pavilon akvárií 30 356 Kč; přípravek pro výrobu mořské vody a filtry 

pro pavilon akvárií 58 412 Kč; náhradní žárovky a zářivky pro osvětlení expozic a 

pracovního prostoru 13 030 Kč; rašelina 39 603 Kč. Ostatní finance byly vyčerpány 

drobnými položkami na potřeby pro zahradnický provoz a pro technickou údržbu.  

 

Účet 502, 3 (spotřeba energie) byl čerpán na 111,7 % plánu (plán 5 mil.), což je položka 

hlavně za topení ve sklenících (cca 3,2 mil), za elektřinu (cca 1,1 mil.) a za vodné + 

stočné (cca 0,4 mil). Meziročně cena za energie vzrostla o bezmála 18%, ač 

automatizovaný provoz topení ve sklenících (tj. nejvýznamnější položka) lze označit 

za běžný, standardní.  

 

Účet 511 je komentován v kap. 2.  

  

Účet 512 (cestovné) byl čerpán na 40%, při plánu pouhých 20 tis.  

 

 Účet 513 (náklady na reprezentaci). V plánu po škrtech nebyly v této položce žádné 

prostředky a tato skutečnost byla dodržena. 

 

Účet 518 (služby) byl čerpán na 180,9%, při plánu 530 tis., ale oproti předešlému roku byla 

zde finanční spotřeba o 4% nižší. Jde hlavně o stálé výdaje dané smlouvou na obsluhu 

plynové kotelny (firma Warmnis Liberec), úhradu povinných revizí technických 

systémů (elektro, topné kotle, hasicí přístroje, hromosvod, tlakové nádoby, revize 

komínu aj.), za provoz internetových stránek www.botanyliberec.cz , za provoz pultu 

centrální ochrany proti požáru, za servis k automatickým informátorům v expozicích 

http://www.botanyliberec.cz/
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od firmy Daruma Plzeň. Dále je zahrnuta likvidace nebezpečných odpadů, servis 

účetního systému Gordic. 

 

Účet  602 (tržby z prodeje služeb - vstupné) byl splněn na 86%, při plánu 5,65 milionu. Vlivy 

na návštěvnost jsou komentovány v kap. 1. I plán pro rok 2013 byl však příliš 

optimistický, resp. podřízený snaze i povinnosti vytvořit "vyrovnaný rozpočet" i při 

evidentně podhodnoceném příspěvku od zřizovatele. Jsou-li ceny skoro všech potřeb 

provozu BZ trvale rostoucí, financování z více zdrojů je stále nadhazovanou 

teoretickou, avšak jen v omezené míře reálnou možností (viz opakované a letité a stále 

neúspěšné snahy Města o příspěvek z krajského rozpočtu kvůli službám BZ minimálně 

pro celý kraj), pak bilance jednotlivých roků je zákonitě pasivní a práce zaměstnanců s 

nedostatečným zabezpečením všech potřeb je vyčerpávající, potřeba nevyřešené 

údržby stoupá. Z obr. 2 je patrné, že přitom vlastní tržby BZ jsou zcela nadprůměrné; a 

to nejen ve srovnání s druhou nejlepší BZ v republice, ale ještě více i se všemi dalšími. 

(Při tomto konstatování se opírám o aktuální data poskytnutá z těchto zahrad.)  Účet 

602 v plánu na r. 2013 je tedy třeba pochopit jako "předimenzovaný", očekávání z něj 

jako přehnaná. Z toho důvodu je v rozpočtu 2014 na to reagováno alespoň návratem 

na úroveň r. 2011 (tj. 5 mil. Kč), kdy se plán v této položce naposledy ukázal 

realistickým. Současně však v druhém pololetí budou na vstupném zvýhodněny 

rodiny, kterým dosud kromě polovičního vstupného pro děti není poskytována další 

sleva.  

 

K tabulce č. 3: Rozdíl v průměrném evidenčním přepočtu zaměstnanců je dán jednak 

experimentálním nenaplněním místa druhého údržbáře daného organizačním 

schématem BZ (z důvodu úspor), jednak odchodem jedné zahradnice na mateřskou 

dovolenou. Zvýšení průměrné měsíční mzdy zaměstnance je způsobeno návratem 

jedné síly (po mateř. dovolené) s delší praxí a osobním ohodnocením, a také platovými 

postupy určenými zákonem (platové stupně).  

 

K tabulkám č. 4 - 6: Fond rezervní fungoval položkou 150 tis. pro přijetí a využití 

sponzorského příspěvku firmy A.S.A Liberec. Fond odměn a zbytek fondu rezervního 

byly opatřeními zřizovatele rozptýleny v souvislosti s celkovým finančním 

vyčerpáním organizace během zřizovatelem nastaveného extrémně úsporného 

nakládání s BZ.  



Tabulka č. 1
Výnosy a náklady 2013

hlavní + doplňková činnost celkem  

 tis. Kč

Skutečnost Rozpočet Skutečnost

2012 2013 2013

501 350 160 427 266,9% 122,0%

502,3 4739 5 000 5 585 111,7% 117,9%

504 25 40 22 55,0% 88,0%

506-7 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 0 0 0 0,0% 0,0%

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0,0% 0,0%

5 114 5 200 6 034 116,0% 118,0%

511 243 150 317 211,3% 130,5%

512 11 20 8 40,0% 72,7%

513 4 5 0 0,0% 0,0%

518 1000 530 959 180,9% 95,9%

1 258 705 1 284 182,1% 102,1%

521 6892 7 100 7 066 99,5% 102,5%

524 2424 2 480 2 428 97,9% 100,2%

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0 0,0% 0,0%

527 132 261 136 52,1% 103,0%

528 0 0 0 0,0% 0,0%

9 448 9 841 9 630 97,9% 101,9%

531 0 5 0 0,0% 0,0%

538 5 5 5 100,0% 100,0%

5 10 5 50,0% 100,0%

541,2 0 0 0 0,0% 0,0%

544 0 0 0 0,0% 0,0%

547 0 0 0 0,0% 0,0%

549 83 0 67 0,0% 0,0%

83 0 67 0,0% 0,0%

551 2966 2 905 2 811 96,8% 94,8%

552-4 0 0 0 0,0% 0,0%

2 966 2 905 2 811 96,8% 94,8%

555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek 0 0 550 0,0% 0,0%

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 0,0% 0,0%

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 11 30 14 46,7% 127,3%

11 30 564 1880,0% 5127,3%

562 0 0 0 0,0% 0,0%

563 0 0 0 0,0% 0,0%

564,9 0 65 0 0,0% 0,0%

0 65 0 0,0% 0,0%

591 0 45 0 0,0% 0,0%

18 885 18 801 20 395 108,5% 108,0%

601 0 0 0 0,0% 0,0%

602 5281 5 650 4 854 85,9% 91,9%

603 48 0 48 0,0% 100,0%

604 38 0 28 0,0% 73,7%

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0,0% 0,0%

641-7,649 0 0 1 0,0% 0,0%

662-9 1 0 0 0,0% 0,0%

648 250 0 1 649 0,0% 659,6%

5 618 5 650 6 580 116,5% 117,1%

671 Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů 0 0 0 0,0% 0,0%

2966 3 000 2 811 93,7% 94,8%

9534 10 000 10 900 109,0% 114,3%

65 151 0 0,0% 0,0%

12 565 13 151 13 711 104,3% 109,1%

V Ý N O S Y  vč. dotací celkem 18 183 18 801 20 291 107,9% 111,6%

-702 0 -104

1)
v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

% plnění 

plánu 
Účet Název

celkem seskupení 50

celkem seskupení 51

Prodané zboží

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci 

Ostatní služby

Účelové příspěvky a dotace

Daň silniční

Výnosy vybraných 

místních vládních 

instituc z transferů

Výnosy z prodaného zboží

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Zákonné sociální náklady

Ostatní náklady z činnosti

672

celkem seskupení 52

Manka a škody

celkem 555 - 557

Výnosy z prodeje služeb

Ostatní výnosy z činnosti

celkem seskupení 56

Ostatní finanční náklady

celkem 551-554

N Á K L A D Y    celkem

Jiné sociální náklady

Mzdové náklady

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek

Odpisy dlouhodobého majetku

Prodaný dlouh.hm. a nehm.majetek + pozemky

Zákonné sociální pojištění

Prodaný materiál

Daň z příjmů

Příspěvek na provoz

Kursové ztráty

Uroky

Příspěvek na odpisy

Výnosy z pronájmu

skut.13/12 

(%)

Jiné daně a poplatky

celkem seskupení 53

Pokuty,penále a úroky z prodlení

celkem seskupení 54

Hospodářský  výsledek       +/-

VLASTNÍ   VÝNOSY    celkem

Finanční výnosy

PŘÍSPĚVKY  a  DOTACE   celkem

Čerpání fondů 
1)



Tabulka č. 1

  



Tabulka č. 2

Skutečnost 2013 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové

činnosti

          v tis. Kč

Hlavní Doplňková

činnost činnost

501 Spotřeba materiálu 427 0 427

502 Spotřeba energie 5 573 12 5 585

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0

504 Prodané zboží 0 22 22

506 Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0

507 Aktivace oběžného majetku 0 0 0

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0

511 Opravy a udržování 317 0 317

512 Cestovné 8 0 8

513 Náklady na reprezentaci 0 0 0

518 Ostatní služby 959 0 959

521 Mzdové náklady 7 066 7 066

524 Zákonné sociální pojištění 2 428 0 2 428

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0

527 Zákonné sociální náklady 136 0 136

528 Jiné sociální náklady 0 0 0

531 Daň silniční 0 0 0

532 Daň z nemovitostí 2 0 2

538 Jiné daně a poplatky 3 0 3

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

542 Jiné pokuty a penále 0 0 0

544 Prodaný materiál 0 0 0

547 Manka a škody 0 0 0

549 Ostatní náklady z činnosti 67 0 67

551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 2 811 0 2 811

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0

554 Prodané pozemky 0 0 0

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0

556 Tvorba zák.opravných položek 550 0 550

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0 0 0

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 14 0 14

562 Úroky 0 0 0

563 Kurzové ztráty 0 0 0

569 Ostatní finanční náklady 0 0 0

591 Daň z příjmů 0 0 0

N Á K L A D Y    celkem 20 361 34 20 395

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0

602 Výnosy z prodeje služeb 4 854 0 4 854

603 Výnosy z  pronájmu 0 48 48

604 Výnosy za prodané zboží 0 28 28

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0

641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0

644-647 Výnosy z prodeje materiálu,DHM 1 0 1

648 Čerpání fondů 1 649 0 1 649

649 Ostatní výnosy z činnosti  0 0 0

662 Úroky 0 0 0

663 Kurzové zisky 0 0 0

669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0

V Ý N O S Y    celkem 6 504 76 6 580

CelkemÚčet Název



Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

                v  Kč

řádek 

číslo
2012 2013

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 31,85 30,00

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 6 845 7 043

Čerpání fondu odměn na mzdy 3 157 0

Ostatní osobní náklady celkem 4 47 23

v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom. 5 47 23

- odstupné 6 0 0

- příp. jiné ostatní osobní náklady * 7 0 0

Průměrná měsíční mzda zaměstnance  v Kč  

 - bez FO (ř.2 :  ř.1 :  12) 8 18 20

 - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :   ř.1 :  12)) 9 18 20

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 632 634

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 1 754 1 761

Povinný příděl do FKSP (1 %) 12 62 70

 

* uvést podrobněji v komentáři 

           Tabulka č. 3a

Usměrňování prostředků na platy
v  Kč

Ukazatel stanoven skutečnost

7 100 7 066Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)



Tabulka č. 4

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy
        v tis. Kč

                  Fond

odměn kult. a soc. rezervní investiční Celkem

potřeb

Stav k 1. 1. 2013 104 323 68 4 346 4 841

Tvorba fondu 0 70 0 2 811 2 881

Čerpání fondu 104 97 68 6 665 6 934

Stav k 31. 12. 2013 0 296 0 492 788

Návrh přídělů fondům z HV r. 2013 0 x 0 x 0

    - z hlavní činnosti 0 x 0 x 0

    - z doplňkové činnosti 0 x 0 x 0

Předpokládaný stav po přídělu 0 296 0 492 788



Tabulka č. 5

                         Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investičního fondu:

v Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2013 4 346 357

Tvorba: odpisy r. 2013 2 811 032

zůstatková cena prod. majetku 0

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0

investiční příspěvky ze státních fondů 0

výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku 0

investiční dary a příspěvky od jiných subjektů 0

posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem) 0
příp. jiný zdroj  1): 0

Čerpání: na pořízení investic   2) 89 498

jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3) 316 867

odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 2 779 704
příp. jiné čerpání   4): 3 479 270

Stav investičního fondu k 31. 12. 2013 492 050

1)   konkrétně - doplnit

2)   rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků  v členění na projekce, stavební práce, pořízení  

       movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotlivé akce

3)   rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby  na jednotlivé akce

4)   konkrétně - doplnit

2) Nákup - 10 000,00 Ulity , lastury   5 000,00 Ulity ,lastury

74 398,00 - vitrina, zábradlí

4) Nepokrytý rozdíl finanč.prostředků k 31.12.2012                 1,972 464,92

    Finanční krytí inv.fondu k 31.12.2013 1,010 244,98

   Ztráta minulých let    496 559,34

  C e l k e m 3,479 270,--

                         Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

v Kč

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2013 68 130

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2012 0

finanční dary 150 000
příp. jiný zdroj  1): 0

Čerpání: další rozvoj své činnosti 150 000

úhrada ztráty minulých let 0

časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0

úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně 0

posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem) 0

na projekty zajištované z poskytnutých grantů 0

příp. jiné čerpání   1): 68 130
 0

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2013 0

1)   konkrétně - doplnit

 zrušení účtu


